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Após início
animador, com
10 pontos em
quatro jogos,
técnico Marcão
perdeu nas
últimas duas
rodadas

Carioca-2020 terá
fórmula consagrada
e também mudanças
Possibilidade de vencedor dos dois turnos
ser campeão sem jogar a final está de volta

Confrontos diretos
podem garantir alívio
Novamente perto da zona de rebaixamento, Fluminense vai
tentar se recuperar no Brasileiro contra Chapecoense e Ceará

A

boa sequência no início
de trabalho de Marcão,
com 10 pontos em quatro jogos, fez o Fluminense
vislumbrar dias mais calmos
no Campeonato Brasileiro.
Mas bastaram duas derrotas
seguidas, para Athletico-PR
e Flamengo, para o fantasma
do rebaixamento retornar
com força. Novamente próximo do Z-4, o Tricolor terá
dois jogos-chave contra concorrentes diretos para tentar se distanciar novamente:
Chapecoense e Ceará.
E somar pontos nas próximas rodadas contra catarinenses, em casa, e cearenses,
fora, será importante para
dar tranquilidade à sequência
complicada que o Fluminense
terá pela frente: um clássico

diante do Vasco e dois duelos
fora de casa, com São Paulo e
Internacional.
“Temos que pegar as coisas positivas e o que não funcionou (contra o Flamengo).
Precisamos estar fortes para
brigar contra as equipes que
também estão nessa parte da
tabela. Temos que elevar o
mental da nossa equipe, porque serão jogos difíceis”, avisou Marcão.
A dificuldade comentada
pelo treinador fica evidente
nos números. Neste Brasileiro, o desempenho do Fluminense contra concorrentes diretos não é bom, apesar de ter
melhorado com Marcão. Em
11 jogos contra nove equipes
que ainda têm risco de queda, segundo o site Infobola,

o Tricolor conquistou apenas
12 pontos, com três vitórias,
um empate e cinco derrotas,
e aproveitamento de apenas
36,3%.
O lado positivo para o torcedor é que, com o novo comandante, o Fluminense ainda está invicto: venceu Botafogo e empatou com o Cruzeiro, ambos como visitante.
UM MÊS EM ATRASO

A diretoria do Fluminense conseguiu pagar ontem o
salário do mês de agosto de
funcionários e jogadores. Ainda falta quitar o vencimento
referente a setembro, assim
como o 13º de 2018 e direitos
de imagem (que só alguns jogadores recebem), mas ainda
não há previsão.

O Arbitral da Ferj definiu o
Carioca de 2020 — com início em 22 de janeiro — com
mudanças importantes no
regulamento. A competição voltou à fórmula consagrada com dois grupos
de seis e os campeões dos
dois turnos fazendo a final.
Também retornou a possibilidade de um clube ser
campeão de forma direta,
caso conquiste as Taças
Guanabara e Rio.
Mas foi incluída uma
terceira possibilidade. Para
tentar garantir uma decisão de Estadual, ficou definido que, se um clube vencer os dois turnos e outro
fizer mais pontos na classificação geral, haverá final
de dois jogos entre ambos.
O campeão dos turnos terá
vantagem do empate.
Apesar das mudanças
no regulamento, o Carioca
não contempla totalmente a determinação da CBF
em relação a 16 datas para
estaduais. Se um clube conquistar o título de forma
direta (vencendo os dois
turnos e com a maior pontuação), serão 15 rodadas.
Entretanto, no caso de uma
final, passaria para 17.
Com um jogo a mais do
que o calendário da CBF,
ficou definido que haverá partida do Carioca em
uma data Fifa. Entretanto,
se um clube tiver mais de
um jogador convocado, ele
pode optar por não jogar.
Outra mudança: na Taça
Guanabara, os confrontos
acontecerão entre clubes

de grupos diferentes (seis rodadas). Na Taça Rio, dentro do
grupo (cinco rodadas). Segue a
vantagem do empate na semifinal para o primeiro colocado.
Também foi definido que
apenas o último colocado (12º)
será rebaixado em 2020, indo
se juntar aos quatro que não subiram na Seletiva para a nova
Segunda Divisão (Série A2), que
a partir de 2021 terá 12 clubes.
Outra determinação do
regulamento é que a final do
Carioca seja apenas no Maracanã, e que as semifinais e finais de turno também possam
acontecer no Engenhão (São
Januário apenas contra pequenos). Além disso, o Fluminense terá direito ao setor Sul
do Maracanã, inclusive contra
o Vasco, evitando a confusão
da final da Taça Guanabara de
2019, com os dois clubes disputando o lado do estádio.
O primeiro clássico acontecerá na segunda rodada, entre
Vasco e Flamengo.
GRUPO A
Flamengo, Botafogo, Cabofriense,
Bangu, Boavista e 1º da Seletiva
GRUPO B
Vasco, Fluminense, Volta Redonda,
Resende, Madureira e 2° da Seletiva
SELETIVA
América, Americano, Friburguense,
Macaé, Nova Iguaçu e Portuguesa
JOGOS DA 1ª RODADA
Vasco

x Bangu

Cabofriense

x Fluminense

Volta Redonda x Botafogo
2º da Seletiva

x Flamengo

Madureira

x 1º da Seletiva

Resende

x Boavista

